
PRIVATLIVSPOLITIK 
 
 
1. Introduktion 
 
1.1 Holløse Frugthaves Grundejerforening (”HFGF”) behandler personoplysninger om dig, og derfor får du 

nedenstående information. 
 

 
2. Dataansvarlig 
 
2.1 Holløse Frugthaves Grundejerforening, CVR-nr. 36591897, er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er 
ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. 
 
 
3. Kategorier af personoplysninger 
 
3.1 Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
 
(a) navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, parcel nr. 
 
(b) status vedr. kontingentbetaling og betaling af indskud 
 
(c) personoplysninger som du selv giver os, eksempelvis i forbindelse med salg, køb og overtagelse af 
ejendom, nybyggeri samt tilbygning på parcellen 
 
(d) personoplysninger som en ejendomsmægler og kommunen giver os i forbindelse med salg, køb og 
overtagelse af ejendom, nabohøring og byggetilladelse 
 
 
3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger 
 
3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller 
flere af følgende formål: 
 
(a) at registrere dit medlemskab af HFGF, som ifølge Deklarationen for Holløse Frugthave er obligatorisk for 
alle grundejere; 
 
(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have; 
 
(c) for at opkræve årligt kontingent til HFGF, jvf. HFGFs vedtægter; 
 
(d) for at vi kan indkalde dig til generalforsamling og tilsende dig referat fra generalforsamlinger i HFGF jvf. 
HFGFs vedtægter; 
 
(e) for at give dig information om beslutninger og aktiviteter i HFGF i form af velkomstbrev og nyhedsbrev; 
 
(f)  for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug; 
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(g)  for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og 
andre retlige forpligtelser som HFGF måtte have. 
 
 
3.2. Vores grundlag for behandling er følgende: 
 
(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af det medlemskab af HFGF, som du obligatorisk har 
som grundejer, med formålene angivet i punkt 3.1. a-d. 
 
(b) Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e. 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 
 
(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler HFGF i forbindelse med 
formålene angivet i punkt 3.1 a-d, og f-g. 
 
 
3.3. Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag: 
 
(a) Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af medlemskabet af HFGF, opbevarer vi dine 
personoplysninger indtil medlemskabet er afsluttet. 
 
(b) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer HFGF dine personoplysninger 
indtil du trækker dit samtykke tilbage. 
 
(c) Hvor behandlingen er nødvendig for, at HFGF forfølge sine legitime interesser, opbevarer HFGF dine 
personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra dit 
medlemskab af HFGF er ophørt. 
 
(d) Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler HFGF, opbevarer vi 
dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra forpligtelsens indtræden. 
 
 
4. Dine rettigheder 
 
4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette 
henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet nedenfor. 
 
4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger 
berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet nedenfor. 
Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores 
behandling af dine personoplysninger. 
 
4.3 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis de bruges 
til at foretage direkte markedsføring. 
 
4.4 Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet (https://datatilsynet.dk/borger/klage-til-
datatilsynet) 
 
 
 

https://datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet
https://datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet
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5. Overførsel af personoplysninger 
 
5.1 Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for 
HFGF. Undtagelsen er disse tilfælde: 
 
5.2 Med dit samtykke. Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og 
enkeltpersoner uden for HFGF, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle 
personoplysninger. 
 
5.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt 
for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine 
anmodninger eller i efterforskningsøjemed. 
 
5.3 Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende 
databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med 
henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende 
sikkerhedsforanstaltninger. 
 
 
6. Informationssikkerhed 
 
6.1 Vi arbejder hårdt på at beskytte HFGF og HFGFs medlemmer mod uautoriseret adgang, ændring, 
offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. 
 
6.2 Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger I HFGF: 

 Anti-virus på alle IT-systemer, der behandler personoplysninger 

 Backup af alle IT-systemer, der behandler personoplysninger 

 Kun HFGFs kasserer og formand har adgang til personoplysninger I følgende omfang: 
 Kasserer – samtlige kategorier af personoplysninger, jvf. pkt. 3.1 a-d 
 Formand – navn, e-mail, parcel nr. 

 
7. Ændringer  
Vores privatlivspolitk kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder I henhold til denne 
privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. 
 
 
8. Kontaktoplysninger 
 
8.1 Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til: 
 
Holløse Frugthaves Grundejerforening 
c/o Arne Wangel, fmd. 
Smakkegårdsvej 135, 2.tv. 
2820 Gentofte 
E-mail: arne.wangel@gmail.com 
tlf.: 2295 2668 

mailto:arne.wangel@gmail.com

